
 
                      6 มถินุายน 2562 

 
เร่ือง แจ้งรายช่ือบริษัทท่ีมีการด าเนินงานโดดเดน่ด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล (ESG) ประจ าปี 2562 
เรียน คณุ เพชร ไกรนกุลู 
 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย ข้อมลู 100 อนัดบัหลกัทรัพย์ ESG100 ปี 2562 
 
 
 

ตามท่ีหน่วยงาน ESG Rating ของสถาบนัไทยพฒัน์ ได้พฒันาฐานข้อมลูความยัง่ยืนของธุรกิจในประเทศไทย ด้วยการประเมิน
ข้อมลูด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ของบริษัทจดทะเบียน โดยริเร่ิมขึน้เม่ือ
ปี พ.ศ.2558 เป็นปีแรก และด าเนินตอ่เน่ืองมาเป็นปีท่ีห้า ในปีนี ้

การประเมินในปี พ.ศ.2562 ครอบคลุม 771 หลักทรัพย์ (ไม่รวมหลักทรัพย์ท่ีอยู่ระหว่างการฟื้นฟู)  รวมทัง้กองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REITs) และกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน โดยอ้างอิงจากเอกสารรายงานท่ีบริษัท
เผยแพร่ไว้ต่อสาธารณะในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) รวมทัง้ในรายงานประจ าปี รายงานแห่งความยัง่ยืน และข้อมลู
ผลการด าเนินงานท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการพฒันาความยั่งยืนของหน่วยงานท่ีออกหลกัทรัพย์/กองทนุ จากแหล่งข้อมลู 6 แหล่ง รวมจ านวนกว่า 
14,278 จดุข้อมลู 

สถาบันไทยพัฒน์ มีความยินดีท่ีจะเรียนให้ทราบว่า หน่วยงานของท่าน ได้ รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่ม
หลกัทรัพย์ ESG100 ประจ าปี พ.ศ.2562 นี ้

ส าหรับหน่วยงานท่ีต้องการข้อมลูผลประเมินในรูปของรายงานการประเมิน “ESG Rating Report” เพ่ือใช้ยกระดบัการพฒันา
ด้าน ESG อย่างต่อเน่ือง หรือต้องการรับประกาศนียบตัร “Certificate of ESG100 Company” เพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์องค์กรในฐานะท่ี
ได้รับคดัเลือกให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 สามารถระบุความจ านงท่ีต้องการในแบบตอบรับตามแนบ โดยบริษัท อีเอสจี เรตติง้ 
จ ากดั ในก ากบัของสถาบนัไทยพฒัน์ จะเป็นผู้ให้บริการดงักล่าว 

จงึเรียนมาเพ่ือพิจารณา 

 

 
 
ข้อมูลเพ่ิมเติม: โทรศพัท์: 02-930-5221 อีเมล: info@thaipat.org  
 

 

สถาบนัไทยพฒัน ์มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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100 อนัดับหลกัทรัพย์ทีม่ีความโดดเด่นในการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยืน (ESG100) 
 
 

ADVANC  AH AOT B-WORK BAFS  BAY BCH BCPG BDMS BEM 

BGC BGRIM BH BJC BTS BWG CENTEL CK COM7 CPALL 

CPF CPN CPNCG DELTA DRT EGATIF EGCO ERW FPI FTREIT 

GPSC GULF GVREIT HMPRO HTC INTUCH IRC IVL JASIF KBANK 

KKP KTB KTC LH LHFG LHK LHSC LPN M MBAX 

MBK MEGA MINT MOONG NER NSI NTV NYT ORI OSP 

PB POPF PPS PSH PTT QH S&J SAT SCB SCC 

SCP SEAFCO SIS SMIT SNC SPA SPALI SPI STANLY SUC 

SYNEX TCAP THANI TISCO TKS TMB TMD TMILL TMT TOG 

TPCH TSC TTW TVO TWPC VGI VNT WHART WINNER XO 

 

 

รายช่ือบริษทัจดทะเบียนติดอนัดับ ESG100 ประเมินจากขอ้มูลดา้นความยัง่ยืนของหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 771 บริษทั/
กองทุน/ทรัสต์เพื่อการลงทุน โดยอา้งอิงจากเอกสารรายงานหรือการระบุขอ้มูลตามแหล่งและช่วงเวลาท่ีบริษทัเผยแพร่ไวต้่อสาธารณะในแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยเร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์ รวมทั้งในรายงานประจ าปี รายงานแห่งความยัง่ยืน และขอ้มูลการด าเนินงานท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการพฒันาความยัง่ยืนท่ีบริษทั/
กองทุน/ทรัสตเ์พื่อการลงทุน เปิดเผยจาก 6 แหล่งขอ้มูล 

 
6 Data Sources * 
8 Industry Groups ** 
771 Thai publicly traded companies/funds/trusts *** 
+14,278 ESG data referenced from which company/fund/trust documents are publicly available **** 

 
* ประกอบดว้ย ขอ้มูลในหัวขอ้ความรับผิดชอบต่อสังคมในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ขอ้มูลการประเมินการด าเนินงานดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และธรรมาภิบาลของบริษทัจดทะเบียน (ESG Rating) บริษทั อเีอสจี เรตติ้ง จ ากัด ขอ้มูลโครงการประกาศรางวลัรายงานความยัง่ยืน สมาคมบริษทัจดทะเบยีนไทย ขอ้มูลผลส ารวจการก ากบัดูแล
กิจการของบริษทัจดทะเบียน (CG Scoring) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ขอ้มูลโครงการประเมินระดบัการพฒันาความยัง่ยืนของกิจการ (CSR Progress Indicator และ Anti-corruption Indicator) 
สถาบนัไทยพฒัน์ และขอ้มูลการวิเคราะห์ผูมี้ส่วนไดเ้สียและส่ือ (Media and Stakeholder Analysis: MSA) บริษทั อมิเมจ พลสั คอมมิวนิเคช่ัน จ ากดั 
** ประกอบดว้ย กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค กลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง กลุ่มทรัพยากร กลุ่มบริการ และกลุ่มเทคโนโลย ี
*** ไม่รวมหลกัทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งฟ้ืนฟูการด าเนินงาน 
**** แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) รายงานแห่งความยัง่ยนื และการรายงานขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งผา่นระบบการเปิดเผยขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 
หมายเหตุ: การน าเสนอขอ้มูลกลุ่มหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ESG100 รวมถึงขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีสถาบนัไทยพฒัน์เป็นผูป้ระเมิน เพื่อวตัถุประสงคใ์นการใหเ้ป็นขอ้มูลเท่านั้น ไม่ถือว่าเป็นค าแนะน าในการลงทุน หรือการเสนอซ้ือเสนอ
ขายใดๆ ทั้งส้ิน ผลการประเมินท่ีจดัท าข้ึนอาจไม่ถูกตอ้งตรงกบัสถานะการด าเนินงานตามท่ีเป็นจริง เน่ืองจากขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินอา้งอิงจากเอกสารรายงานหรือการระบุข้อมูลตามแหล่งและช่วงเวลาท่ีเจา้ของขอ้มูล
เผยแพร่ต่อสาธารณะไวเ้ท่านั้น ไม่ไดค้รอบคลุมถึงเอกสารหรือขอ้เท็จจริงท่ีเจา้ของขอ้มูลมิไดเ้ปิดเผยไวเ้ป็นการทัว่ไป รวมทั้งความเห็นของผูป้ระเมินในมุมมองของบุคคลภายนอกต่อขอ้มูลท่ีเผยแพร่และใชใ้นการประเมินอาจ
มีความแตกต่างจากความเห็นหรือมุมมองของเจา้ของขอ้มูลและของบุคคลอ่ืน ท าใหเ้กิดความไม่สมบูรณ์ครบถว้น ความไม่ถูกตอ้งแม่นย  า ความไม่สอดคลอ้งตอ้งกนั และความไม่เป็นปัจจุบนัของขอ้มูล การน าผลการประเมินน้ี
ไปใช ้ผูใ้ชพ้ึงใชว้ิจารณญาณของตนเองอยา่งรอบคอบระมดัระวงั และสถาบนัไทยพฒัน์จะไม่รับผดิชอบในความเสียหาย ความสูญเสีย ความผดิพลาดจากการใชข้อ้มูลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อผูใ้ชห้รือบุคคลใด รวมถึงการ
เรียกร้องใดๆ ท่ีเป็นผลจากการน าขอ้มูลน้ีไปใช ้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม อน่ึง ขอ้มูลกลุ่มหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ESG100 ท่ีจดัท าข้ึน เป็นลิขสิทธ์ิของสถาบนัไทยพฒัน์ ห้ามมิให้ท าซ ้ า ดดัแปลง แกไ้ข หรือเผยแพร่ ไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วนในรูปแบบใดก็ตาม โดยไม่ไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากสถาบนัไทยพฒัน์ 
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